
Informe tècnic per a l’aplicació de la tarifació social a
l’Escola Bressol Municipal de l’Ajuntament de Riudoms

1. Renda familiar

El sistema de tarifació social que es proposa aplicar parteix de sis trams de renda familiar.
Aquests trams o llindars de renda s’han calculat en base a l’IRSC (Índex de Renda de
Suficiència de Catalunya) de l’any 2020 -fixat en 7.967,73 euros anuals- i utilitzant l’escala
d’Oxford-OCDE ajustada.

En primer lloc, s’ha calculat la mida equivalent de la llar (en què s’assigna un valor d’1 al
primer membre de la llar, se suma 0,5 pel segon membre i 0,3 per cada membre addicional)
i, en segon lloc, s’ha multiplicat la mida equivalent de la llar per l’IRSC.

La taula de trams o llindars de renda familiar és la següent. La primera columna mostra la
renda equivalent corresponent a 1 vegada l’IRSC, la segona 1,50 IRSC, la tercera 2,00
IRSC, la quarta el 3,00 IRSC i, finalment, la darrera columna mostra la renda equivalent a 4
vegades l’IRSC.

Taula 1: llindars de renda familiar

Núm.
membres

unitat
familiar

A B C D E

2 11.951,60 € 17.927,39 € 23.903,19 € 35.854,79 € 47.806,38 €
3 14.341,91 € 21.512,87 € 28.683,83 € 43.025,74 € 57.367,66 €
4 16.732,23 € 25.098,35 € 33.464,47 € 50.196,70 € 66.928,93 €
5 19.122,55 € 28.683,83 € 38.245,10 € 57.367,66 € 76.490,21 €
6 21.512,87 € 32.269,31 € 43.025,74 € 64.538,61 € 86.051,48 €
7 23.903,19 € 35.854,79 € 47.806,38 € 71.709,57 € 95.612,76 €
8 26.293,51 € 39.440,26 € 52.587,02 € 78.880,53 € 105.174,04 €
9 28.683,83 € 43.025,74 € 57.367,66 € 86.051,48 € 114.735,31 €

10 31.074,15 € 46.611,22 € 62.148,29 € 93.222,44 € 124.296,59 €

IRSC
Oxford-OCD
E ajustada
1+0,5+0,3

1 1,5 2 3 4

A efectes del càlcul dels ingressos familiars, són membres computables de la unitat familiar:

● L'alumne que es matricula.
● El pare i la mare o tutors legals de l'alumne. En cas de divorci o separació legal, si la

guàrdia i custòdia del nen és compartida es tindran en compte els dos tutors a la



unitat familiar. Si la guàrdia i custòdia del nen s'atribueix a un sol tutor, no serà
membre computable aquell cònjuge que no convisqui amb el nen, però s'afegirà a la
renda del tutor la pensió d'alimentació i/o compensatòria que estableixi la sentència.

● Els germans de fins a 25 anys que segons el padró consti que conviuen en el domicili
familiar a la data de la matrícula.

● Els germans majors de 25 anys amb discapacitat física, psíquica o sensorial que
segons el padró consti que conviuen en el domicili familiar a la data de la matrícula.
Cal tenir en compte que es consideren membres de la unitat familiar i, per tant,
germans de l'alumne, aquells que convisquin amb l'infant a la data de la matrícula
segons el padró i comparteixin amb ell un o els dos tutors.

● No es tindran en compte altres persones, tot i que convisquin al domicili familiar, amb
o sense relació de parentiu amb l'alumne.

2. Sistema de tarifació social

A partir dels trams de renda familiar fixats (taula anterior), el sistema de quotes de tarifació
social que es proposa aplicar és el següent.

Taula 2: trams de quotes

Tarifes segons
modalitat renda

Menor o
igual a A

Major a A
i fins a B

Major a B
i fins a C

Major a C
i fins a D

Major a D
i fins a E Major a E

Tarifa Modalitat
A Infants de 0 a
1 any (horari 9 a
12,30h i de 15 a

17h)

101,75 € 138,75 € 166,50 € 185,00 € 203,50 € 231,25 €

Tarifa Modalitat
A Infants de 1 a
3 any (horari 9 a
12,30h i de 15 a

17h)

82,50 € 112,50 € 135,00 € 150,00 € 165,00 € 187,50 €

Tarifa Modalitat
B Infants de 0 a
1 any (horari 8 a

13,30h)

101,75 € 103,75 € 166,50 € 185,00 € 203,50 € 231,25 €

Tarifa Modalitat
B Infants de 1 a
3 anys (horari 8

a 13,30h)

82,50 € 112,50 € 135,00 € 150,00 € 165,00 € 187,50 €

A tenir en compte:

● Les dues modalitats (A i B) són les mateixes que ja existeixen actualment i
corresponen a les següents franges horàries:

○ Modalitat A: De 9:00h a 12:30h i de 15:00h a 17:00h.·
○ Modalitat B: De 8:00h a 13:30h.



● La quota mínima (columna ‘Menor o igual a A’) dona cobertura a totes les llars de
renda baixa, amb independència de l’origen d’aquesta renda (això inclou treballadors
amb baixos ingressos i persones en situació d’atur i ERTO) i de les característiques
de la llar (no es requereix ser usuari/a de serveis socials o patir problemes
addicionals).

● Si a la mateixa unitat familiar coexisteixen dos o més alumnes matriculats a l’escola
bressol municipal durant el mateix curs escolar, la tarifa saltarà a un tram inferior al
que li correspondria per renda de la unitat familiar.

● Si a la unitat familiar coexisteix una persona amb discapacitat superior al 33%
degudament acreditada, la tarifa saltarà a un tram inferior al que li correspondria per
renda de la unitat familiar.

3. Conceptes als quals no s’aplica la tarifació social

D’altra banda, el sistema de tarifació social proposat no s’aplicaria als següents conceptes:
la matrícula per infant que s’abona a l’inici de cada curs; l’ampliació horària (en cap de les
seves modalitats de 30, 60 o 90 minuts); l’ús esporàdic del servei d’ampliació horària; les
quotes de material fungible i equipament de l’aula; el preu públic del servei de menjador
escolar.

Per a tots aquests conceptes es proposa mantenir els preus actuals. En concret, es tracta
dels següents conceptes i preus:

Conceptes De 0 a 1 any Més d’1 any
Matrícula per alumne 48,00 € 48,00 €
Ampliació horària en la modalitat A de 7:30h a 9h 25,00 €/mes 25,00 €/mes
Ampliació horària en la modalitat B de 7:30h a 8h 10,00 €/mes 10,00 €/mes
Ampliació horària en la modalitat A de 12:30h a 13:30h 20,00 €/mes 20,00 €/mes
Ampliació horària en la modalitat A de 17h a 18h 20,00 €/mes 20,00 €/mes
Ús esporàdic servei d'ampliació horària 5,00 €/hora 5,00 €/hora
1a quota material fungible i equipament d’aula (setembre) 30,00 € 50,00€
2a quota material fungible i equipament d’aula (febrer) 15,00 € 25,00 €

4. Repercussió econòmica per a l’Ajuntament

És evident que la proposta de tarifació social que es proposa en aquest document tindrà
algun tipus de repercussió econòmica per a l’Ajuntament de Riudoms. Per això, en aquest
informe tècnic també s’ha volgut contemplar quina pot ser aquesta repercussió. Ho hem fet
a través d’un càlcul hipotètic. Cal tenir en compte dues consideracions sobre el càlcul
hipotètic que s’ha realitzat:

● s’ha fet agafant com a model tipus la situació de l’actual curs 2020-2021, en la qual
hi ha 61 infants inscrits. Aquests 61 infants s’han assimilat a 61 famílies. És a dir,
s’ha fet com si cada infant correspongués a una família.

● d’altra banda, desconeixem quina és la renda familiar de cadascun dels 61
infants/famílies inscrits el curs 2020-201. Per això, el que s’ha fet és distribuir
aquests 61 infants/famílies de manera intuitiva, però també homogènia entre ells.
Així es pot observar en la Taula 3.



Pel que fa als trams de renda familiar (Taula 1) hem fet una correspondència entre el
nombre de famílies per cada llindar i la proposta de trams de quotes (Taula 2). Aquesta
correspondència ens permet distribuir les 61 famílies actualment escolaritzades a l’EBM
Picarols per conèixer l’impacte que pot tenir la proposta de tarifació. El resultat és la taula
següent.

Taula 3: distribució de famílies

Supòsit ocupació Menor o
igual a A

Major a A
i fins a B

Major a B
i fins a C

Major a C
i fins a D

Major a D
i fins a E

Major a C
i fins a D

Tarifa Modalitat A i B
Infants de 0 a 1 any (amb
independència d'horaris)

1 0 1 0 1 0

Tarifa Modalitat A i B
Infants de 1 a 3 anys
(amb independència

d'horaris)

10 10 10 10 9 9

Amb aquesta projecció, si apliquem els preus de la proposta de tarifació (Taula 2), el càlcul
d’ingressos mensuals que obtindria l’Ajuntament de Riudoms de les 61 famílies seria el
següent.

Taula 4: ingressos mensuals

Supòsit ingressos
mensuals

Menor o
igual a A

Major a A
i fins a B

Major a B
i fins a C

Major a C
i fins a D

Major a D
i fins a E

Major a C
i fins a D

Tarifa Modalitat A i B
Infants de 0 a 1 any (amb
independència d'horaris)

101,75 € 0,00 € 166,50 € 0,00 € 203,50 € 0,00 €

Tarifa Modalitat A i B
Infants de 1 a 3 anys
(amb independència

d'horaris)

825,00 € 1.125,00€ 1.350,00€ 1.500,00€ 1.485,00€ 1.687,50€

Total 8.444,25 €

Traduït a un curs sencer (projecció per 10 mesos i mig), aquest supòsit implicaria uns
ingressos anuals per a l’Ajuntament de 88.664,63 €. A aquesta xifra, caldria afegir-hi els
4.465 € del material fungible i 2.928 € de matriculació. Això representaria un supòsit
d’ingressos mínims anuals de 96.057,63 €. I aquesta dada, també caldria sumar-li aquells
ingressos que provinguin de les ampliacions horàries fixes en la modalitat A i B i en l’ús
esporàdic del servei d’ampliació horària.

Per saber quin impacte podria tenir aquesta proposta sobre les finances municipals, ens
hem fixat en el pressupost d’ingressos de l’Ajuntament de Riudoms per a l’exercici 2021. En
concret, en la partida ‘312. taxa llar d’infants’, que ascendeix a 130.000 €.



El diferencial entre aquesta partida d’ingressos del pressupost 2021 (130.000 €) i la previsió
d’ingressos amb la tarifació proposada (96.057,63 €) és de poc més de 30.000,00 €. Es
tracta, per tant, d’una diferència poc significativa. Això evidencia que el pes de la proposta
de tarifació recollida en aquest document no recau en l’impacte econòmic negatiu que pugui
tenir sobre les arques de l’Ajuntament, sinó que ho fa en l’altra banda de la balança: en
l’impacte social positiu. I és que estem davant una proposta que impulsa l’equitat i la
inclusió.

Finalment, també és oportú fer un seguit d’altres consideracions futures:

● La implementació d’aquesta proposta de tarifació pot provocar canvis en el perfil de
famílies -tant en l’àmbit social com econòmic- que fan ús de l’EBM Picarols i això, de
retruc, pot fer modificar les previsions incloses en aquest document. És evident que
no disposem de prou informació sobre com pot evolucionar el model de famílies que
fan ús de l’EBM i, per tant, no es pot establir un supòsit més acurat.

● També és de preveure que aquest canvi de perfil de famílies difícilment es produirà
en el primer curs. Per dos motius: la gran majoria de les famílies que actualment ja
fan ús de l’EBM seguiran fent-ho; els canvis en el primer any d’implementació no són
tan coneguts i és més en el segon any d’implementació quan tenen un efecte. Tot
plegat, fa pensar que es disposarà de dos cursos per avaluar l’impacte real
d’aquesta proposta de tarifació i, si es considerés necessari, millorar-la.

● La implementació d’aquest proposta de tarifació social també pot comportar un
augment del nombre d’hores del servei d’escolaritat i del servei de menjador perquè
hi pot haver famílies que -davant el nou model de quotes- optin per ampliar els
serveis de l’EBM que utilitzen. Aquest fet podria comportar un augment de la
necessitat de recursos humans, que implicaria un increment en l’encàrrec de gestió
de l’EBM. En conseqüència, l’Ajuntament també tindria una previsió més alta
d’ingressos. En tot cas, es fa difícil fer un supòsit d’aquest augment, ja que té
múltiples variables que desconeixem:

- En el supòsit que l’augment d’infants en el servei d’escolaritat o en el servei
de menjador es produís en aules on hi ha places vacants, aquest increment
produiria un augment dels ingressos de l’Ajuntament i cap necessitat de
recursos humans.

- En el supòsit que l’augment d’infants en el servei d’escolaritat o en el servei
de menjador es produís en aules on no hi ha places vacants i calgués obrir
una nova aula, aquest increment produiria un augment en els ingressos de
l’Ajuntament però també un augment en la necessitat de recursos humans.

Sigui com sigui, i un cop avaluat l’impacte de la proposta de tarifació social, caldria
revisar els imports tarifats per als diferents serveis que s’apliquen en la gestió.

Riudoms, 12 de març de 2021.




